
               ” PODRÓŻE DLA DOJRZAŁYCH…” 
 
 

WIEDEŃ – MORAWY  POŁUDNIOWE  
 

KONCERT  FILHARMONIKÓW  WIEDEŃSKICH w SCHONBRUNNIE –  
WIEDEŃ – PAŁAC SCHONBRUNN – ZAMEK MIKULOV  

 

08.06  –  10.06.2023 
 

1 dzień 

Wyjazdy: KRAKÓW godz. 07:30, KATOWICE godz. 08:40, GLIWICE godz. 09:00 
Przejazd przez Czechy do Austrii. W trakcie podróży obiadokolacja. Przejazd  do 
hotelu położonego na obrzeżach Wiednia, zakwaterowanie, odpoczynek.  
Wieczorem przejazd do Pałacu SCHONBRUNN - uczestnictwo w jedynym  
w roku Koncercie „Sen nocy Letniej” w wykonaniu słynnych Filharmoników 
Wiedeńskich (około 1,5 godzinny koncert  odbywa się na wolnym powietrzu  
w ogrodach pałacowych bez miejsc siedzących). Powrót do hotelu, nocleg.   
 

2 dzień 

Śniadanie. Zwiedzanie stolicy Austrii – WIEDNIA rozpoczniemy od Pałacu  
w Schonbrunnie, następnie przejazd do III dzielnicy, gdzie znajduje się budynek 
mieszkalny o nietypowej  architekturze - Hundertwasserhaus, który obok 
zbudowanej w centrum miasta spalarni śmieci jest jednym z najbardziej 
znanych i podziwianych dzieł architekta F.Hundertwassera. Po południu 
zwiedzanie centrum miasta, m.in.: Ringstrasse: Wiedeńska Opera Narodowa, 
Hofburg – zimowa rezydencja cesarska (wewnątrz), Teatr Dworski, Ratusz oraz 
spacer po Starym Mieście, m.in.: Ulica Graben z wieżą Morową, Katedra  
Św. Szczepana. Obiadokolacja w centrum miasta, czas wolny. W godzinach 
wieczornych powrót do hotelu, nocleg.  
 

3 dzień 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Czech do południowych Moraw do miasteczka MIKULOV -  
zwiedzanie barokowego Zamku i czas wolny na spacer w centrum miasteczka. W godzinach południowych 
wyjazd w drogę powrotną. W trakcie podróży postój na obiad (płatny we własnym zakresie). Planowany 
przyjazd do Katowic/Krakowa około godz. 20:00 – 21:00.  
 
 

Cena katalogowa:  1160,00 zł /osoba     Cena senior 60 +:  1080,00 zł /osoba 
 
 

ŚWIADCZENIA W CENIE: 

- Przejazd autokarem klasy lux (WC, klimatyzacja, barek, DVD) 
- opłaty drogowe i parkingowe 
- 2 noclegi w hotelu*** na obrzeżach Wiednia, pokoje 2 - osobowe z łazienkami, 
- 2 śniadania – bufet ,    
- 2 obiadokolacje: dwa dania + napój  
- opieka pilota, 
- ubezpieczenie KL do 15.000 € , NNW do 2.000 € i bagażu do 200 €, 
- opłata administracyjna na Turystyczny Fundusz Pomocowy 
- opłata administracyjna na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
- podatek VAT 
 

WAŻNE INFORMACJE: 

- Dopłata do pokoju 1 –osobowego: + 460,00 zł.   
- DOPŁATY:  bilety Katedra 6 €, Schonbrunn 22 €, Zamek w Mikulovie 260 KCZ.  Taxa hotelowa, przewodnik  
          w Wiedniu, słuchawki Tour Guide: około 17 €.    RAZEM   ok 45 € i  260 KCZ    /Ceny wstępów  
          oraz pozostałych opłat mogą ulec zmianie/.  
- Cena nie zawiera świadczeń nie wymienionych w ofercie,  
- Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
- Zastrzegamy możliwość wprowadzenia dopłaty paliwowej.  
 
 

 
Biuro Podróży ARION TOUROPERATOR Sp. z o.o.  31-128 Kraków, ul. Karmelicka 32 ( I piętro ) 

Tel 12/ 632-01-50     www.arionsenior.pl       mail:  arion@arion.pl 


